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  اتخطو 3  المباشرة فيعن طريق  – يدماغ رتجاجإ تباه بحدوثشإلالتعرف على ا

 يدماغ رتجاجبحدوث إ يشتبه أن يجب الرأس، إلى دفعة قوية ينقل الذيو إرتطام قوي للجسم أو العنق، أو الوجه أو الرأس على ضربة تلقيبعد 
 .السريعة الذاكرة عمل تقييم فشل أو/و أدناه الجدول في المبينة األعراض أو العالمات من أكثر أو واحدة أي بظهور

 ضع عالمة في المربع المناسب .1
 (.تاريخ__ )_____________ في___ ________________________(  الرياضي/الطالب اسم)بـ خاص  حادث وقع

 
   .رتجاجإ وأعراض عالمات /عليهاعليه ولوحظ

   .الرياضي/الطالب تقييم وقت في لوحظت أدناه الموصوفةمن  أعراض أو عالمات توجد ال 
 (.خلفالب( #3b إلى الرجوع) الحقال وقتال من أيام أو ساعات خالل تظهر قد رتجاجلإل عراضاألو عالماتألن ال ةمهم رياضيال/الطالب مواصلة مراقبة: مالحظة

 

 قيدت األعراض:أو  التالية لوحظت العالمات 

  الدماغي رتجاجلإلاب اإلشتباه وأعراض عالمات 
 

 .911 إتصل بـ ،سوءًا تزداد أعراض أو عالمات أي الحظت إذا *

  ظةوحمل محتملة عالمات

 المعلم،، األوصياء/  ينالوالد المثال، سبيل على) آخر شخص قبل من حظالقد ُي شيء يه عالمةال
 (.األقرانو المشرف مدرب،ال

  المقيدة الممكنة األعراض

 .يقيده/  به يشعر رياضيال/  الطالب سوف ما هو والعرض

 جسدية

 *فقدان الوعي 
  عدم اإلستجابة(ER اتباعها الواجب العمل خطة)* 

 التقيء 

 *ثقل اللسان 

 ردة الفعل البطيئة 

 ضعف التنسيق أو التوازن 

 شاغرة نظرة أو ذهول حالة في وهم/  العينين زجاجي/ التحديق  

 قلة الحركة واللعب 

 اإلستلقاء بال حركة على األرض* أو البطيء بالنهوض 

 *فقدات الذاكرة 

  التشنجالصرع أو 
  العقلي اإلدراك

 قبض الرأس أو اإلمساك به  

 صعوبة بالتركيز 

 سهولة عدم اإلنتباه 

 اإلرتباك العام 

 اإلصابة )أنظر على تقييم الذاكرة السريع  وبعد قبل حدثت التي األشياء نتذكر أن يمكن ال 
  بالخلف( 

  المشاركة بهعدم معرفة الوقت، التاريخ، المكان، نوع النشاط الذي هو/هي تم 

 )وقت ردة الفعل البطيئة )مثل إجابة األسئلة أو إتباع التعليمات 

  السلوك/المشاعر

 مثل الضحك، البكاء/ سرعة الغضب وبسهولة()  المشاعر الغريبة أو الغير مناسبة 

 أخرى

 ____________________________________  

  جسدية

 صداع  

 ضغط في الرأس 

 ألم في الرقبة 

  باإلنحطاط/التعبالشعور 

 طنين في األذن 

 للرؤية فقدان/غير واضحة أو مزدوجة رؤية  

 ميض أضويةرؤية نجوم، و 

 لإلصابة الفعلي الموقع في األلم  

 الغثيان/ألم بالمعدة/ألم 

 الدوخة أو عدم األتزان 

 التعب أو الشعور بالتعب 

 حساسية للضوء أو الضوضاء 
 

  العقلي اإلدراك

  والتذكرشعور بعدم التركيز 

 التباطأ، التعب أو قلة الطاقة 

  الضياعحالة ذهول أو 
 

  السلوك/المشاعر

 عر الغير إعتياديةالتوتر، الحزن، المزيد من المشا  

 كتئآبإلالعصبية، القلق وا 
 

 أخرى

 ______________________________________  

جاء قلب الصفحةالر                          

 
 
 

             

 . الوصي أو ولي األمر  إلى المعلومات هذه وإبالغ ،دماغي رتجاجإ اإلشتباه بحدوث على التعرف في للمساعدة يتم تعبئتها سريع، مرجع األداة هذه
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 تقييم عمل الذاكرة السريع .2

 :الدماغ في رتجاجقد يشير إلى إ صحيح بشكل األسئلة هذه من أي القدرة على إجابة عدم. أدناه اإلجابات لسج التالية، األسئلة الرياضي/الطالب سألإ

 

 _________________ي نحن فيها اآلن؟ اإلجابة: ___________________________________ما هي الغرفة الت
 _____  _________________________________________ التي نلعبها اآلن؟  اإلجابة: لعبةال/رياضةال/النشاط هو ما 
 ________  ______________________________________________اإلجابة: الذي نلعب به اليوم؟ الحقل هو ما 
 __________  _______________________________________________اإلجابة:  ؟أي جزء من اليوم هو اآلن 
 ___  ________________________________________________اإلجابة: بك؟ الخاص المدرب/المعلم اسم هو ما 
 اإلجابة: ____________________________________________________ ؟ ؟إليها تذهبالتي  المدرسة هي ما 
  

 اإلجراءات الواجب إتخاذها. 3

  :أ( العالمات الملحوظة أو األعراض المقيدة 

الصحيحة على أي من األسئلة  الطالب/الرياضي في اإلجابةقد فشل أذا كان هناك أية عالمات ملحوظة أو أعراض مقيدة، أو
 أعاله:
  صابة بارتجاج بالدماغإليشتبه ا • 
 كان لو حتى اليوم ذلك في للعب العودةب هل سمحُي أال ويجب اللعب من فورًا رياضيال/  الطالب أن يتوقف يجب  •

  و أفضل؛ نحو على أنها/  أنه شعري رياضيال/  الطالب
 حاالتمشرف الخاص بالاإلتصال ب في أو) األوصياء/  الوالدين دون المكان ترك عدم يجب رياضيال/  الطالب  •

 (.الطوارئ
 

 من خالل طبيب مختص أو ممرض ممارسالطالب/الرياضي يجب أن يتم فحص ، الدماغيرتجاج إلشتباه باإلفي كل حاالت ا
 رتجاج الدماغي.  ب إتباع بروتوكول المجلس الخاص باإلللتشخيص ويج

 

  :ب( ال يوجدعالمات ملحوظة أو أعراض مقيدة 
 

 حدوث اإلصابة أوساعة بعد الحادث ألن العالمات واألعراض يمكن أن تظهر على الفور بعد  24يجب أن يراقب الطالب / الرياضي لمدة  
 .في المنزل من قبل الوالدين والمدرسة من قبل العاملين في المدرسةتتم رياضي الالطالب /  مراقبةساعات أو أيام في الظهور. ستغرق تقد 

 .على الجزء األمامي من هذا النموذجالموجود الجدولاستخدام  األوصياء/  الوالدينعلى عراض واألالمات عاللمراقبة 

 
في أقرب وقت ممكن في  ممارس رياضي للفحص على يد طبيب أو ممرض، يحتاج الطالب / الالعالمات أو األعراض ظهرت أي منإذا  
 ذلك اليوم.

 
  

 المدرسة: __________________________________________الشخص الذي ممكن اإلتصال به من 
 

  التاريخ: ___________________________________________
 

 ___________________________________________ :إسم الطالب / الرياضي
 

 

  اكتملقد  التقييمعلى أن حادثة، مشيرًا للOSBE تعبئة تقريريتم (، C-2)نموذج  لتعريف "اإلشتباه باإلرتجاج الدماغي هذا النموذجوبعد استخدام 
 .المطلوب( C-3)نموذج  الطبي /الفحصمراقبةالبالخاصة  وثائققد تلقوا ال  األوصياء/  الوالدينوأن 


